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In 20 dagen met jeeps van Chendu in China naar Lhasa in Tibet.
Voordracht door Jan Blokland
Datum en tijd:
Locatie:
Entree:

dinsdag 14 januari 2020, aanvang 19:30 uur.
DOK Centrum (gebouw OPEN) Vesteplein 100 Delft
Zaal open om 19:00 u. De toegang voor leden van de vereniging Verre
Culturen Delft is gratis; toegang niet-leden € 5,=

Op dinsdag 14 januari 2020 neemt Jan Blokland ons mee op zijn reis door het ruige gebied in
Zuidwest China, waar hij met een groep natuurliefhebbers in juni/juli 2009 in 20 dagen met
jeeps van Chendu in China naar Lhasa in Tibet reisde.
De route van ongeveer 2500 km ging voornamelijk over de highway 318. Het is een van
s’werelds hoogste, ruigste, meest gevaarlijkste en mooiste wegen. De weg is aangelegd van
1950 tot 1954 en inmiddels in slechte staat van onderhoud. Bij regenval glijden soms hele
stukken berghellingen op het wegdek. Stromend water spoelt regelmatig hele delen van het
wegdek naar het dal ernaast. De tocht wordt daarom maar zelden door toeristen gemaakt..
Het ruige berggebied is grotendeels ontoegankelijk en dun bevolkt en omdat het hoog ligt
worden grote delen niet of nauwelijks gebruikt voor landbouw of veeteelt. Sommige bezochte
stadjes liggen zo hoog dat er meer dan 200 dagen per jaar vorst voorkomt.
De rijke cultuur en prachtige natuur is daardoor op veel plaatsen langs de route nog
ongeschonden en dat is nou precies de reden waarom Jan en zijn medereizigers dit gebied
opzochten.
Met 8 jeeps, een groep van 23 natuurliefhebbers,
begeleid door 2 gidsen, 8 chauffeurs en een monteur
werd in Chendu gestart om 20 dagen later in Lhasa
aan te komen. Onderweg zijn 9 bergpassen
gepasseerd van boven de 4000m waarvan 1 zelfs
boven de 5000m.
Op veel plaatsen is langs de weg gestopt om de
mooie en bijzondere planten te fotograferen en te
filmen. Het zal u niet verwonderen dat er ook talloze
ontmoetingen hebben plaatsgevonden met de lokale
bevolking die in vaak nog zeer primitieve omstandigheden moeten zien te overleven. Ook dat
heeft vele mooie plaatjes opgeleverd.
De presentatie bestaat uit een groot aantal digitale opnames waaronder veel macro-opnames en
bewegende beelden die in een Power Point presentatie en met Video-DVD worden
gepresenteerd.

